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Es talla o no es talla? 

 
La maionesa s’ha tallat! Possiblement heu sentit aquesta exclamació algun 
cop a la cuina de casa vostra.  
Sabeu què és la maionesa? Quins ingredients conté? Com és que a vegades 
quan es prepara no acaba de sortir bé? 
 
Us proposem fer maionesa al laboratori i buscar explicacions a les preguntes 
anteriors. 
 
En aquesta ocasió haureu de seguir amb cura un protocol de laboratori que, 
de fet, és una cosa molt similar a seguir una recepta de cuina.  
 
Evidentment fer ciència a l’escola és molt més que seguir receptes de 
cuina. Cal interpretar els fets, saber-los interpretar construint models, i 
poder aplicar el coneixement après a altres situacions. 
 
Per fer els experiments disposareu dels següents materials i productes: 

• Agitador magnètic i iman 
• Batedora elèctrica 
• vasos de precipitats de 1L i de ½ L (preferentment allargat) 
• proveta de 100 mL 
• ous i oli 

 
Treballareu en grup i el vostre professor us indicarà com us distribuireu la 
tasca de realització dels experiments 
 
Experiments A i B   

• Col·loqueu un vas  de precipitats de 1L sobre la placa d’un agitador 
magnètic. 

• Introduïu un imant dins el vas de precipitats  
• Afegiu el contingut d’un ou dins el vas de precipitats 
• Afegiu 100 mL d’oli (abocant l’oli lentament per què es dipositi a la 

part superior) 
• Poseu en marxa l’agitador magnètic 
• Anoteu les vostres observacions (experiment A) 

 
Repetiu el mateix procés utilitzant un vas de precipitats de ½ L (experiment 
B) 
 
Experiments C i D   

• Afegiu el contingut d’un ou dins en un vas de precipitats de 1 L 
• Afegiu 100 mL d’oli (abocant l’oli lentament per què es dipositi a la 

part superior) 
• Submergiu la batedora fins al fons i agiteu sense moure la batedora 

de lloc 
• Anoteu les vostres observacions (experiment C) 
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• Repetiu el mateix procés utilitzant un vas de precipitats de ½ L i 
anoteu les observacions (experiment D) 

 
 
Experiment E  

• Afegiu el contingut d’un ou dins en un vas de precipitats de ½  L 
• Submergiu la batedora fins al fons i agiteu sense moure la batedora 

de lloc 
• Aneu afegint l’oli de mica en mica, sense deixar d’agitar. 
• Anoteu les vostres observacions (experiment E) 

 
Construïu una graella amb els resultats dels experiments a nivell de tota la 
classe i interpreteu els resultats amb l’ajuda del professor/a. 
 
 
 

                  2/2 


